
Minnesanteckningar från skolråd 2018-11-20 
 
Närvarande: Skolpersonal: rektor Helena Wolrath 
Föräldrar: Maria Törnhage, Peter Hagström, Disa Hammarlöf 
 

1. Föregående protokoll läses upp och de punkter som togs upp då följs upp.  
 
Ekonomi: Budgeten var inte i balans, vilket visade sig bero på att skolmaten dels blivit 
dyrare per elev/ portion och dels att man tidigare budgeterat för och beställt mat för 
ett lägre antal skolelever än vad som nu gäller. 
Musik/ kör: Helena kommer att träffa körledaren och kyrkoprästen för samtal kring 
lokal och hur man kan samarbeta för elevernas bästa.  
Namnskyltar fritidspersonal: Helena har informerat personal om att de ska bära 
skyltar nu.  
GUSF/ föräldraföreningen: Nytt förslag kommer att tas fram på vad föreningen kan 
bidra med till eleverna. Det ska vara till ett kulturellt inslag. 
Parkeringsplatsen vid skolan: Det är fortfarande mycket trängsel vid lämning och 
hämtning och delvis inte helt säkert för barnen på parkeringsplatsen. En ny 
korttidsparkering planeras från kommunens sida på andra sidan Vattholmavägen , vid 
Groaplan, för att föra bort trafik utanför skolan. Vid mötet anser vi alla att det finns 
risker med att barn och föräldrar ska passera den trafikerade vägen varje skoldag. 
Helena ska kolla upp om det fortfarande gäller att man kan parkera på gamla 
skolgårdens fotbollsplan, vilket man hänvisades till tidigare.   
 
Anna Dahlberg, trafikplanerare på Uppsala kommun svarar så här; 
”Med barnens bästa i åtanke vill kommunen i möjligaste mån minska biltrafiken 
utanför skolan. Att använda de två föreslagna alternativen i befintligt skick är inte 
säkert för barnen. Att iordningsställa gamla skolgården tillfälligt är inte ekonomiskt 
försvarbart och innebär i praktiken att det blir fler bilar utanför skolbyggnaden. Att 
använda parkeringen vid fotbollsplanen skulle innebära ett trafikkaos med trafik i 
båda riktningarna på en smal väg med dålig belysning och barn som ska korsa vägen 
från parkeringen till skolan. Hur är det en trafiksäker lösning för barnen?  
Vi hänvisar som tidigare till parkeringen på Groaplan. Idag håller platsen på att 
byggas om så för tillfället är den inte optimal, men när den är klar kommer det finnas 
en uppmärkt hänvisning för avlämning där.  
Övergångsstället över Vattholmavägen är både belyst och har farthinder med högsta 
tillåtna hastighet av 30 kilometer i timmen. ” 
 

 
2. Personal:  

 
Helena informerar om att en vik kurator har börjat på skolan under hösten. Två nya 
elevassistenter har även behövts då två tidigare medarbetare lämnat skolan 
tillfälligt/ helt.  

 
3. Nya skolrådsmöten vårterminen 2019: 
 



12 feb kl 15:30-17:00 
20 mars samma tid 
24 april samma tid 
Helena tar gärna emot förslag på teman för dessa möten. 
  

4. Övrigt: Idrottsfritids 
 
Maria undrar över om man under nästa läsår kommer att kunna fortsätta erbjuda 
idrottsfritids som funnits tidigare och varit mycket uppskattat. En eller flera personer 
från olika Idrottsföreningar/ dansskolor har kommit och haft träningsstunder ett par 
ggr med barnen i vissa årskurser. Skolan behöver göra en ansökan om att få erbjuda 
idrottsfritids. Rektor ska kolla upp detta.  
 

Vid tangentbordet 
Maria Törnhage 


